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2.1 Kinerja dan Pengukuran Kinerja 

2.1.1 Definisi Kinerja dan Pengukuran Kerja 

 Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pemcapaian 

pelaksanaan suatu kegitan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning 

suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau 

tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui 

hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria 

keberhasilan yang telah dittetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan 

atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, 

kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada 

tolak ukurnya. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, 

organisasi disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian 

kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas (Arsenia, 2011). 

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dapat 

disimpulkan bahwa pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika (Martono, 

2010). 

Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, visi serta organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan 

dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang 

menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Martono, 

2010). 
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Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karna itu, jika tanpa 

tujuan dan target yg ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang 

atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur 

keberhasilannya (Moeheriono, 2012). 

 Penggunaan penilaian kinerja telah dikenal dan mulai dikembangkan sejak 

40 tahun terakhir ini. Secara formal, praktek penilaian kinerja telah ada sejak 

berabad-abad yang lalu. Pada awal abad ketiga masehi, ahli filsafat dari cina yang 

bernama Sin Yu, ia mengkritik dan menilai yang disampaikan kepada Dinasti 

Wei, mengatakan bahwa penilai kerajaan dari Nine Grades jarang menilai orang 

(anggota kerajaan) berdasarkan dari jasanya, tetapi selalu menilai berdasarkan 

rasa suka dan tidak suka kepada raja saja. Pada awal tahun 1950-an, penilaian 

kinerja praktis secara perlahan hanya dapat diterapkan dan diterima pada sejumlah 

organisasi. Sebelumnya, penialian kinerja hanya digunakan sebagai basis dan 

acuan pembuatan keputusan bidang administrasi saja semata-mata seperti, 

promosi, kenaikan gaji, hukuman. Kemudian, makin lama terus berkembang, 

mulai dekade 1960-an sampai dengan 1970-an, penilaian kinerja sudah mulai 

banyak diterima dan digunakan sebagai pengembangan sumber daya manusia di 

banyak organisasi dan perusahaan modern (Moeheriono, 2012). 

 Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata Job Performance dan 

disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. Sedangkan pengukuran kinerja 

(Performance Measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian 

tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan 

sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi 

atas efisiensi serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja 

sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A) motivasi atau 

motivation (M) dan kesempatan atau Opportunity (O), yaitu kinerja = F (A x M x 
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O ), artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan 

(Moeheriono, 2012). 

 Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan 

selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan 

yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat 

individu. Oleh karenanya, kinerja individu pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: (Moeheriono, 2012). 

1. Harapan mengenai imbalan 

2. Dorongan 

3. Kemampuan 

4. Kebutuhan 

5. Persepsi terhadap tugas 

6. Imbalan internal 

7. Eksternal 

8. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja.  

 
Pengukuran Kinerja (Performance Measurment) adalah suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan 

jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan merasa 

terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan 

efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Arsenia, 2011). 
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Dengan demikian kinerja perusahaan sangar dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan manajemen dan kinerja setiap 

orang yang bekerja di perusahaan tersebut (Simanjuntak, 1992). 

Beberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja 

adalah sebagai berikut: (Moeheriono, 2012). 

1. Menetapkan tujuan, sasaran strategi organisasi, dengan menetapkan secara 

umum apa ayang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan, visi dan 

misinya. 

2. Merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja, yang mengacu pada 

penilaian kinerja secara tidak langsung, sedangkan indikator kinerja 

mengacu pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk 

keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci (KPI). 

3. Mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis 

hasil pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan 

membandingkan tingkat capaian tujuan, dan sasaran organisasi. 

4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan 

pengambilan keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil 

kepada organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan 

mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya. 

 
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sutau perusahaa atau 

instansi adalah sebagai berikut: (Arsenia, 2011) 

1. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integrasi yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani). 

Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik maka 

individu tersebut memiliki konsentrasi  diri yang baik. Konsentrasi yang 

baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu 

mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimasi dalam 

melaksanakan kegiatan aktifitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan 

organisasi. Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil: 
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a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan 

sesuatu. Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan 

keahlian, latar belakang serta demografi) dan faktor psikologis 

meliputi persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi. 

b. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk 

mencapai sesuatu. 

c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat 

sesuatu. Dukungan organisasi meliputi sumber daya, 

Dengan kata lain, tanpa adanya konsentrasi yang baik dari individu dalam 

bekerja, maka mimpi pemimpin mengharapkan mereka dapat bekerja 

produktif dalam mencapai tujuan organisasi. Yaitu kecerdasan 

pikira/Inteligensi Quotiont (IQ) dan kecerdasan emosi/Emotional Quotiont 

(EQ). pada umunya, individu yang mampu bekerja dengan penuh 

konsentrasi apabila ia memiliki tingkat intelegensi minimal normal 

(average, above average, superior, very superior dan gifted) dengan 

tingkat kecerdasan emosi baik (tidak merasa bersalah yang berlebihan, 

tidak mudah marah, tidak dengki, tidak benci, tidak iri hati, tidak dendam, 

tidak sombong, tidak minder, tidak cemas, memiliki pandangan dan 

pedoman hidup yang jelas berdasarkan kitab sucinya) (Martono, 2010). 

2. Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain 

uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja  yang harmonis. 

Iklim kerja yang respek  dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja 

yang memadai. 

Pola komunikasi kerja yang efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja 

respek dan dinamis, peluang berkarir dan pasilitas kerja yang relatif 

memadai. Sekalipun, jika faktor lingkungan organanisasi kurang 

menunjang, maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan pikiran 

memadai dengan tingkat kecerdasan emosi baik, sebenarnya ia tetap 

berprestasi dalam bekerja. Hal ini bagi individu tersebut, lingkungan 
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organisasi itu dapat diubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta 

merupakan pemacu (pemotivator), tantangan bagi dirinya dalamberprestasi 

di organisasinya. 

3. Pegawai 

Berkenan dengan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

4. Pekerjaan 

Menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan sumber daya untuk 

melaksanakan pekerjaan. 

5. Mekanisme Kerja 

Mencakup sistem, prosedur pendelegasian dan pengendalian serta struktur 

organisasi. 

6. Lingkungan Kerja 

Meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, iklim organisasi dan 

komunikasi. 

 
2.1.3 Pendapat Tentang Kinerja 

 Menurut Seymour dalam Swasto, (1996, dikutip oleh Priyono, 2010), 

kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan yang dapat diukur. 

Sedangkan Stoner, (1986, dikutip oleh Priyono, 2010), mendefiniskan kinerja 

sebagai kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh individu, kelompok 

atau organisasi (Priyono, 2010). 

Definisi diatas menunjukkan hasil-hasil perilaku yang dinilai dengan 

kriteria atau standart mutu. Ketika membicarakan kinerja, biasanya berfikir 

tentang dimensi baik-buruk. Artinya, apabila seseorang memberikan hasil 

pekerjaan yang sesuai dengan standart atau kriteria yang telah dibakukan oleh 

organisasi, maka kinerja yang dimiliki orang tersebut tergolong baik, jika tidak, 

berarti berkinerja buruk (Priyono, 2010). 

Pengukuran kinerja merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam 

upaya meningkatkan kinerja organisasi. Melalui pengukuran ini, tingkat capaian 

kinerja dapat diketahui. Pengukuran merupakan upaya membandingkan kondisi 

riil suatu objek dan alat ukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu yang telah 
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dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tetentu, baik yang terkait dengan input, 

proces, output, outcome, benefit maupun impact (Martono, 2010). 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna 

mewujudkan visi dan misi perusahaan. Pengkuran kinerja merupakan hasil dari 

penelitian yang sistematis. Sesuai dengan suatu rencana yang telah ditetapkan 

dalam penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian (Martono, 2010). 

Arkinson mengemukakan ciri-ciri pengukuran kinerja sebagai berikut: 

1. Merupakan suatu aspek dari strategi perusahaan. 

2. Menetapkan ukuran kinerja melalui ukuran mekanisme komunikasi antar 

tingkatan manajemen. 

3. Mengevaluasi hasil kinerja secara terus menerus guna perbaikan 

pengukuran kinerja pada kesempatan selanjutnya. 

 
Beragamnya definisi kinerja menunjukkan konsep kinerja belum 

mendapatkan kata sepakat diantara para peneliti. Secara umum, menurut Mitchell, 

kinerja bisa ditunjukkan dalam berbagai cara: (Priyono, 2010) 

1. Kinerja bisa menunjukkan perilaku yang sama yang berlangsung 

sepanjang waktu (misalnya, rata-rata pukulan) 

2.  Kinerja bisa menunjukkan perilaku yang berbeda yang ditunjukkan dengan 

tingkat konseptualisasi yang tinggi (misalnya, kehadiran) 

3.  Kinerja bisa menunjukkan perolehan-perolehan (outcomes) yang tidak erat 

kaitannya dengan tindakantindakan tertentu (misalnya, penjualan) 

4.  Kinerja bisa didefinisikan dalam istilah yang umum yang menunjukkan 

sifat-sifat global daripada perilaku spesifik (misalnya ketegasan, keramah-

tamahan) 

5.  Kinerja bisa didefinisikan sebagai hasil-hasil perilaku kelompok daripada 

perilaku individu (seperti, kemenangan permainan) 

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat strategi perusahaan 

mengenai penetapan, pengumpulan data kinerja, evaluasi dan cara pengukuran 

kinerja. Sebuah hasil kerja (kinerja) yang dicapai oleh seorang aparatur, yang 

menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, dapat mempermudah 
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arah penataan lembaga organisasi pemerintahan. Akibatnya akan tercapai 

peningkatan kinerja yang efektif dan efisien (Martono, 2010). 

 
2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk memenuhi tiga hal. Pertama, 

pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja 

perusahaan dimana ukuran kinerja dapat digunakan untuk membantu perusahaan 

fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas  suatu perusahaan agar tujuan dan sasaran program kerja 

dapat tercapai (Arsenia, 2011) 

 Kedua, ukuran kinerja suatu perusahaan digunakan untuk pengalokasian 

sumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga, ukuran kinerja suatu perusahaan 

dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada atasan dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja 

adalah: (Arsenia, 2011) 

1. Menetapkan target-target yang dapat diterima oleh mereka yang kinerjanya 

akan diukur dan dilaksanakan dalam suasana yang dikarakteristikkan oleh 

komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan dan mengusahakan 

kebersamaan  dalam tindakan 

2. Menggunakan ukuran-ukuran prestasi yang diandalkan, terbuka dan 

objektif, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan yang 

direncanakan, dan menyediakan umpan balik bagi orang yang dinilai. 

3. Bila prestasi kurang optimal, setelah melalui beragai langkah sebelumnya, 

timbul kebutuhan untuk menspesifikasikan dan setuju dengan rencana 

pengembangan pribadi  orang yang dinilai yang dapat didasarkan pada 

penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

4. Membuat ketentuan untuk alokasi baik reward  ekstrinsik yang mengikuti 

proses penilaian. 

5. Menjanjikan hasil-hasil yang diinginkan dalam bentuk pemenuhan  

karyawan, pemanfaatan penuh kapasitas individu, perubahan budaya 

perusahaan dan pencapaian sasaran organisasi dalam kondisi dimana ada 

keharmonisan antara sasaran individu dan organisasi. 
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6. Mengakui bahwa manajemen prestasi ada pada jantung proses manajemen 

umum. 

 
2.1.5    Penilaian Kinerja 

 Penilaian kerja (performance appraisal) adalah proses melalui mana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. 

Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan 

umpan-balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Artinya 

penilaian kerja merupakan suatu tahapan tahapan yang dilakukan untuk 

melakukan penilaian terhadap hasil kerja karyawan (Priyono, 2010). 

 Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh 

seseorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang 

obyektif bukanlah tugas yang sederhana, penilaian harus dihindarkan adanya ” 

like and dislike” dari penilai, agar obyektivitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan 

penilaian ini penting karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang 

kinerja mereka (Sudarti, 2009). 

Alewine menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah untuk membuat 

karyawan memandang diri mereka sendiri seperti adanya, mengenali kebutuhan 

perbaikan kinerja kerja dan untuk berperan serta dalam membuat rencana 

perbaikan kinerja (Priyono, 2010). 

Kinerja pegawai terbentuk setelah merasa mendapatkan kepuasan atas 

kerjanya, karena apabila kebutuhannya terpenuhi maka kepuasan kerja akan 

tercapai begitu sebaliknya apabila kebutuhannya tidak terpenuhi maka kepuasan 

kerjapun tidak akan tercapai. Apabila kepuasan kerja tidak tercapai, maka dari itu 

akan sulit terbentuk suatu prestasi kinerja (Martono, 2010). 

Penilaian harus berakar pada realitas kinerja karyawan. Penilaian bersifat 

nyata, bukan abstrak dan memungkinkan pemimpin dan karyawan untuk 

mengambil pendangan yang positif tentang bagaimana kinerja bisa menjadi lebih 

baik di masa depan dan bagaimana masalah-masalah yang timbul dalam 

memenuhi standar dan sasaran kinerja dapat dipecahkan (Martono, 2010). 

Dari uraian-uraian tentang penilaian kinerja dapat disimpulkan bahwa 

setiap penilaian prestasi kerja karyawan haruslah benar-benar memiliki tujuan 
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yang jelas, seperti apa yang ingin dicapai, sehingga manfaat penilaian prestasi 

kerja menjadi lebih dirasakan organisasi dan karyawan yang bersangkutan  

(Priyono, 2010). 

Setiap perusahaan, lembaga pendidikan, yayasan pendidikan perlu 

melakukan penilaian prestasi kerja para karyawannya, untuk mengetahui prestasi 

yang dapat dicapai oleh setiap karyawan, apakah prestasinya termasuk kategori 

baik, cukup atau kurang. Dengan melaksanakan penilaian berarti karyawan 

mendapat perhatian dari pimpinan, sehingga akan mendorong mereka untuk lebih 

giat dalam bekerja. Kesemuanya itu dapat terjadi bila penilaian dilakukan secara 

jujur dan obyektif (Priyono, 2010). 

Selanjutnya Timpe menguraikan adanya empat alasan mengapa harus 

dilakukan penilaian kinerja para karyawan, yaitu: (Priyono, 2010) 

1. Sebagai alat memotivasi karyawan yang berorientasi prestasi 

2.  Sebagai dasar pemberian ganjaran (kenaikan gaji), kompensasi, insentif, 

hadiah pelayanan, liburan, dan promosi; 

3. Sebagai dasar disiplin (status pekerjaan tetap, penurunan pangkat, 

pemecatan) 

4. Sebagai pedoman untuk persyaratan pelatihan dan  pengembangan 

perorangan. 

 
Suatu tinjauan sepintas lalu saja mengenai alasan diatas segera 

mengungkapkan bahwa alasan itu langsung menuju jantung syarat keberhasilan 

kelompok manajemen. Alasan tersebut menyangkut segi-segi yang bisa 

mendorong datau bisa menghambat kamajuan organisasi (Priyono, 2010). 

Handoko menyatakan kegunaan-kegunaan penilaian prestasi kerja dapat 

dirinci sebagai berikut: (Priyono, 2010) 

1. Perbaikan Prestasi Kerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinan karyawan, manajer dan 

departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka 

untuk memperbaiki prestasi. 
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2.  Penyesuaian-penyesuaian Kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompenssi 

lainnya. 

3.  Keputusan-keputusan Penempatan 

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa 

lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan 

terhadap restasi kerja masa lalu. 

4.  Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. 

Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang 

harus dikembangkan. 

5.  Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu 

tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

6.  Penyimpangan-penyimpangan Proses Staffing 

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau 

kelemahan prosedur staffing Departemen Personalia. 

7.  Ketidakakuratan Informasional 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan 

dalam informasionalis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, 

atau komponen komponen lain sistem informasi manajemen personalia. 

Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat 

menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang diambil tidak tepat. 

8.  Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam 

mendesain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-

kesalahan tersebut. 

9.  Kesempatan Kerja yang Adil 

Penilaian prestasi kerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan 

penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

 



II-12 
 

10.  Tantangan-tantangan Eksternal 

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau 

masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi Departemen 

Personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. 

Moekiyat mengemukakan ada 5 tujuan penilaian prestasi kerja yaitu: 

(Priyono, 2010). 

1. Untuk mengadakan hubungan antara karyawan dan pengawas mereka yang 

akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. 

2.  Untuk membantu memperkirakan secara seksama apakah yang dapat 

dihasilkan oleh masing-masing pegawai dalam suatu keseluruhan. 

3.  Mengupayakan agar karyawan mengetahui denga ntepat apa yang 

diharapkan dari mereka, dan seberapa jauh mereka memenuhi harapan ini. 

4.  Melakukan upaya tertentu untuk perbaikan-perbaikan. 

5.  Untuk sampai kepada suatu penilaian kecakapan pegawai apabila hal ini 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

Dari uraian Moekiyat dapat disimpulkan bahwa setiap  penilaian prestasi 

kerja karyawan haruslah benar-benar memiliki tujuan yang jelas, seperti apa yang 

ingin dicapai, sehingga manfaat penilaian pretasi kerja menjadi lebih dirasakan 

oleh perusahaan,lembaga pendidikan dan karyawan yang bersangkutan (Priyono, 

2010). 

Bagi pegawai, penilaian berguna untuk memberikan umpan balik tentang 

berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang pada akhirnya berguna 

untuk menentukan jalur, rencana dalam pengembangan karier (Priyono, 2010). 

Bagi organisasi hasil penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, 

rekruitmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan dan keseluruhan proses 

manajemen sumber daya manusia secara efektif (Priyono, 2010). 

 
2.1.6 Manfaat Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis mempunyai beberapa tujuan 

dan manfaat bagi organisasi dan pegwai yang dinilai. Ada sepuluh manfaat dari 
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penilaian kinerja suatu perusahaan tersebut jika diterapkan dengan baik, yaitu: 

(Arsenia, 2011). 

1. Peformance Improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer 

untuk mngambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

2. Compensation Adjustment, yaitu membantu  para pengambil keputusan 

untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau 

sebaliknya, 

3. Placement Decision, yaitu menentukan promosi, transfer dan demotion. 

4. Training and development Needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan 

dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih opimal. 

5. Carrer Planning and Development, yaitu memandu untuk menentukan 

jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 

6. Staffing Process Deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan 

pegawai. 

 
2.1.7 Konsep Kinerja Organisasi 

 Konsep kinerja (performance) dapat didefinisikan  sebagai sebuah 

pencapaian hasil atau degree of accomplishtment. Hal ini berarti bahwa, kinerja 

suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat 

mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan atau target yang sudah di tetapkan 

sebelumnya (Papilo, 2012). 

 Untuk menilai kinerja organisasi tentu saja diperlukan indikator-indikator 

atau kinerja-kinerja untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria 

yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana 

yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, 

alternatif desain-desain organisasi yang berbeda , dan diantara pilihan-pilihan 

pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sebenarnya kinerja memiliki 

makna yang luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung (Papilo, 2012). 

 Venkatraman dan Ramanujam, (1986, dikutip oleh Papilo, 2012), 

menunjukkan bahwa kinerja organisasi merupakan sebuah konstruk multidimensi. 

Dalam hal ini, kinerja organisasi terdiri dari kinerja keuangan, kinerja bisnis, dan 

kinerja keorganisasian. Kinerja keuangan berada berada diwilayah pusat 
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keorganisasian. Ukuran kinerja ini dinilai sangat penting, tetapi tidak cukup untuk 

mendefinisikan efektifitas keseluruhan (Papilo, 2012). 

 
2.1.8 Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja (Performance Indicator) sering disamakan dengan 

ukuran kinerja, namun sebenarnya meskipun keduanya merupakan sama-sama 

dalam kriteria pengukuran kinerja, tetapi terdapat perbedaan arti dan maknanya. 

Pada indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yaitu hal-

hal yang bersifat hanya merupakan indikasi kinerja saja, sehingga bentuknya 

cenderung kualitatif atau dapat dihitung. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria 

yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, sehingga lebih 

bersifat kuantitatif atau dapat dihitung (Moeheriono, 2012). 

 Penentuan KPI merupakan bagian yang sangat penting dalam merancang 

sistem pengukuran kinerja. Oleh karena itu, dalam penentuan KPI haruslah benar-

benar merupakan penjabaran visi, misi strategi dan tujuan-tujuan strategis 

perusahaan. Ada organisasi yang berorientasi pada profit (organisasi bisnis) dan 

ada yang berorientasi pada non profit (organisasi sosial) (Moeheriono, 2012). 

 KPI (key performance indicators), atau indikator kinerja kunci (IKK) 

dalam bahasa indonesia, adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang 

digunkan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan 

terhadap sasaran organisasi. Pada organisasi bisnis, KPI digunakan dalam intelijen 

bisnis untuk menilai keadaan saat ini suatu bisnis dan menentukan suatu kebijakan 

tindakan terhadap keadaan tersebut (Papilo, 2012). 

 KPI pada umumnya digunakan untuk menilai aktifitas-aktifitas yang sulit 

diukur seperti kuntungan pengembangan kepemimpinan, perjanjian, pelayanan, 

dan kepuasan. KPI umumnya dikaitkan dengan strategi organisasi. Komponen 

KPI akan berbeda tergantung sifat dan strategi organisasi. KPI merupakan bagian 

kunci suatu sasaran terukur yang terdiri dari arahan, indikator kinerja, tolak ukur, 

target, dan kerangka waktu (Papilo, 2012). 

 
2.1.9 Persyaratan Penilaian Kinerja 

Dalam syarat-syarat penilaian kinerja ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan oleh penilai, karena persyaratan tersebut sangat menentukan hasil 
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penilaian kinerja selanjutnya. Adapun persyaratan yang harus di perhatikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Input (Potensi) 

Agar penilaian kinerja tidak membias dan tercapai sasaran sesuai yang 

dihendaki oleh organisasi, maka perlunya ditetapkan, disepakati, dan 

diketahui aspek-aspek yang akan dinilai atau dievaluasi sebelumnya, 

sehingga setiap karyawan sudah mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa 

saja yang akan dinilai. Dengan demikian, akan tercipta ketenangan kerja 

selama penilaian pada karyawan. 

2. Proses (Pelaksanaan) 

Dalam fase pelaksanan ini, proses komunikasi dan konsultasi antara 

individu dan kelompok harus dilakukan sesering mungkin, supaya dapat 

menjamin seluruh aspek dari sistem penilaian kinerja secara menyeluruh 

dari pokok-pokok yang berhubungan dengan praktik. 

3. Output (Hasil) 

Perlunya ada kejelasan hasil penilaian dari atasan, seperti manfaat, 

dampak, dan resiko serta tindak lanjut dari rekomendasi penilaian. Selain 

itu, perlu diketahui pula apakah hasil penilaian tersebut, berhasil 

meningkatkan kualitas kerja, motivasi kerja, etos kerja dan kepuasan kerja 

karyawan, yang akhirnya nanti akan di refleksikan pada peningkatan 

kinerja perusahaan. 

 
2.2 Pengkuran Kinerja Sekolah  

 Sekolah adalah organisasi yang mempunyai tugas utama memberikan 

layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat. Terkait dengan layanan 

pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan standar pendidikan nasional 

sebagai dasar rujukan untuk mengukur kinerja sekolah. Oleh karena itu dengan 

memperhatikan berbagai pendapat ara ahli tentang dimensi pengukuran kinerja 

organisasi atau sekolah, maka pengukuran kinerja sekolah merujuk pada standar 

pendidikan nasional yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengukur kinerja 

sekolah, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 (Rasto, 2012). 

Terdapat delapan standar pendidikan nasional yang dapat dijadikan 

rujukan untuk mengukur kinerja sekolah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 
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Ayat (1), yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Delapan 

standar nasional pendidikan tersebut dapat dijadikan dimensi untuk mengukur 

kinerja sekolah (Rasto, 2012). 

1. Dimensi kurikulum didefinisikan sebagai kelengkapan dokumen 

kurikulum yang ada di sekolah, meliputi dokumen kurikulum, dokumen 

perangkat kurikulum, dokumen pendukung perangkat kurikulum. 

2. Dimensi proses pembelajaran didefinisikan sebagai pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah untuk mencapai standar kompetensi lulusan, 

meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran. 

3. Dimensi kompetensi lulusan, didefinisikan sebagai kualifikasi kemampuan 

lulusan berupa prestasi akademik dan prestasi non akademik. 

4. Dimensi penilaian, didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 

didik. 

5. Dimensi pendidik dan tenaga kependidikan didefinisikan sebagai 

kualifikasi dan kualitas kinerja guru, tenaga administrasi, tenaga laboran, 

dan tenaga kebersihan. 

6. Dimensi sarana dan prasarana didefinisikan sebagai kualitas dan kuantitas 

fasilitas pendidikan untuk menunjang fasilitas pembelajaran. Dimensi ini 

meliputi sarana fisik, media pembelajaran, alat praktek, dan perpustakaan. 

7. Dimensi pengelolaan didefinisikan sebagai aktivitas: (a) merencanakan 

program sekolah; (b) implementasi rencana kerja sekolah; serta (c) 

pengawasan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. 

8. Dimensi pembiayaan didefinisikan sebagai efektivitas dan efisiensi 

penggunaan biaya pendidikan untuk membiayai kegiatan operasi satuan 

pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan secara teratur 

dan berkelanjutan. 
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Dimensi pengukuran kinerja sekolah secara lebih rinci dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Dimensi Pengukuran Kinerja Sekolah 
Dimensi Indikator 

1.Kurikulum a. Kelengkapan dokumen kurikulum 

b. Kelengkapan dokumen perangkat kurikulum 

c. Kelengkapan dokumen pendukung perangkat kurikulum 

2.ProsesPembelajaran a. Perencanaan pembelajaran 

b. Implementasi pembelajaran 

c. Penilaian hasil pembelajaran 

d. Pengawasan proses pembelajaran 

3.Kompetensi Lulusan  a. Prestasi akademik, berkaitan dengan tingkat kelulusan 

siswa pada tahun terakhir. 

b.  Prestasi non-akademik, berkaitan dengan keberhasilan 

siswa dalam menjuarai berbagai bidang perlombaan. 

4.Penilaian a. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik 

b. penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan 

c. penilaian yang dilakukan oleh pemerintah 

5. Pendidik dan Tenaga   

kependidikan 

a. Relevansi kualifikasi akademik pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan bidang pekerjaan. 

b. Relevansi bidang keahlian pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan bidang pekerjan. 

c. Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan. 

d. Tingkat kedisiplinan pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam melaksanakan tugas. 

6.Sarana dan Prasarana a. Kelengkapan dan ketercukupan sarana fisik, seperti ruang 

kelas, laboratorium, ruang guru, perpustakaan. 

b. Kelengkapan dan ketercukupan  media pembelajaran. 

c. Kelengkapan dan ketercukupan alat/praktek 

d. Kelengkapan dan ketercukupan perpustakaan 

7.Pengelolaan a. Ketersediaan rencana pengembangan sekolah 

b. Keterlaksanaan dan keberhasilan implementasi program 
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c. Pengawasan kepala sekolah berkaitan dengan kelengkapan 

instrumen pengawasan kepala sekolah, dan frekuensi 

pengawasan kepala sekolah. 

8.Pembiyaan a. Alokasi penggunaan dana 

b. Transparan 

c. Akuntabilitas 

Sumber: PP Nomor 19 Tahun 2005  

 
2.3 Kinerja Organisasi Sekolah 

 kinerja organisasi merupakan sebuah konstruk multidimensi. Dalam hal 

ini, kinerja organisasi terdiri dari kinerja keuangan, kinerja bisnis, dan kinerja 

keorganisasian. Kinerja keuangan berada di pusat wilayah efektifitas 

keorganisasian. Ukuran kinerja ini dinilai sangat penting, tetapi tidak cukup untuk 

mendefinisikan efektifitas keseluruhan. Standar berbasis akuntansi seperti 

penerimaan atas aset (return on asset), penerimaan atas penjualan (return on 

sales), dan return on equity mengukur keberhasilan keuangan. Indikator-indikator 

tersebut menggambarkan profitabilitas saat ini (Papilo, 2012). 

Berbeda dengan organisasi bisnis yang mengutamakan peningkatan 

keuntungan melalui proses bisnis yang dilakukan, organisasi pendidikan lebih 

mengedepankan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran sebagai 

upaya untuk dapat menghasilkan para lulusan dengan tingkat prestasi terbaik 

sesuai dengan keinginan institusi-institusi eksternal baik perusahaan maupun 

lembaga pemerintahan. Untuk dapat meningkatkan kinerja mutu pendidikan yang 

akan diberikan kepada para siswa, elemen-elemen mutu yang terkait antara lain 

adalah: kurikulum, mutu calon siswa, mutu para tenaga pendidikan (Guru), 

kondisi financial dan sebagainya. Melalui bagian berikut dapat dilihat keterkaitan 

antara setiap sistem yang dapat menentukan kinerja hasil pendidikan pada suatu 

sekolah (Papilo, 2012). 
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 Gambar 2.2 Bagan Pendekatan Sistem Organisasi Sekolah 

 
2.4 Model-Model Sistem Pengukuran Kinerja 

 Merancang sistem pengukuran kinerja organisasi dibutuhkan model yang 

mampu memotret kinerja keseluruhan dari organisasi. Telah banyak model sistem 

pengukuran kinerja terintegrasi berhasil dibuat oleh akademis dan praktisi. Tiga 

diantaranya adalah Balanced Scorecard  Kaplan dan Norton, (1996, dikutip oleh 

Papilo, 2012), Integrated Performance Measurment System (IPMS) Bititci et al, 

(1997, dikutip oleh Papilo, 2012), dan SMART System dari Wang Laboratory, 

Inc. Lowell, Massachucets Galayani et al (Papilo, 2012). 

 Model Integrated Performance Measument System (IPMS) adalah model 

sistem pengukuran kinerja yang dikembangkan di center for strategic 

manufacturing dari university of estrathclyde, Glasgow. Tujuan dari model IPMS 

agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. 

Berbeda dengan model Balanced Scorecard, model ini menjadikan keinginan 

stakeholder menjadi titik awal dalam melakukan perancangan sistem pengukuran 

kinerjanya. Stakeholder tidak berarti hanya pemegang saham (shareholder), 

melainkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan atau dipentingkan oleh atau 

organisasi seperti konsumen, karyawan, dan lain-lain (Papilo, 2012). 
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2.5 Model Integrated Performance Measurment System (IPMS) 

 Pengukuran kinerja sebuah perusahaan atau organisasi merupakan kunci 

untuk menjadi efektif dan efisien. Jika tidak ada pengukuran berarti tidak bisa 

dikelola. Persoalan yang sering di hadapi berkaitan dengan implementasi sebuah 

sistem pengukuran kinerja adalah adanya kesalahpahaman perancang maupun 

praktisi dalam menerjemahkan beberapa komponen dasar yang meliputi ukuran 

kinerja (Performance measure), pengukuran kinerja (Performance measurment), 

dan sistem pengukuran kinerja (Performance measurment system). Ketidaktepatan 

ini dapat menimbulkan ketidak optimalan bahkan kesalahan dalam pengambilan 

keputusan (Hendrastuti, 2011). 

Integrated  Performance Measurement System (IPMS) adalah model 

sistem pengukuran kinerja yang dikembangkan di Center for Strategic 

Manufacturing (CSM) dari University of  Strathclyde, Glasgow. Tujuan dari 

model IPMS agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegasi, efektif dan 

efisien. Berbeda dengan 2 model sebelumnya, model ini menjadikan keinginan 

Stakeholder menjadi titik awal didalam melakukan perancangan sistem 

pengukuran kinerjanya. Stakeholder tidak berarti hanya pemegang saham 

(shareholder), melainkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan atau 

dipentingkan oleh organisasi seperti konsumen, karyawan (Vanany, 2004). 

 Untuk lebih memahami bagaimana pengukuran kinerja multidimensi 

sistem (PMSs) dapat digunakan dalam organisasi sektor publik, maka akan 

muncul tepat untuk mengalihkan perhatian pada kekuatan dan tekanan yang 

diberikan dengan cara yang berbeda kelompok pemangku kepentingan dan 

bagaimana hal ini mempengaruhi penggunaan informasi kinerja dalam organisasi. 

Sedangkan daftar stakeholder potensial mempengaruhi sektor publik organisasi 

dapat dibuat sangat luas, dua aktor institusional utama dalam masyarakat 

kontemporer adalah negara dan berbagai profesi (Brignall, 2010). 

 Fokus analisis pada informasi kinerja yang digunakan oleh manajemen 

dari organisasi fokus karena berusaha untuk melakukan arbitrase antara dan 

mempengaruhi ketiganya kelompok pemangku kepentingan. Sebuah wawasan 

penting dari teori kelembagaan adalah bahwa kinerja dapat dipandang sebagai 
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didefinisikan secara institusional, karena faktor kelembagaan menentukan 

kepentingan yang dikejar oleh organisasi (Brignall, 2010). 

 Pengukuran kinerja adalah suatu strategi dan pendekatan terpadu untuk 

menghasilkan keberhasilan yang berkelanjutan pada suatu organisasi dengan 

peningkatan kinerja dari orang-orang yang bekerja di dalamnya dan dengan 

mengembangkan kapabilitas kontribusi baik secara tim maupun individu. 

Sementara itu Fletcher dalam Amstrong, (1998, dikutip oleh Hendrastuti, 2011), 

memberikan alternatif lain tentang definisi pengukuran kinerja yaitu suatu 

pendekatan untuk menghasilkan visi dari suatu maksud  dan tujuan dari 

organisasi, membantu setiap karyawan untuk mengerti dan menyadari kontribusi 

mereka dalam organisasi dan juga mengelola dan meningkatkan kinerja baik 

individu maupun organisasi (Hendrastuti, 2011). 

 Tujuan dari model IPMS ini, agar sistem pengukuran kinerja lebih akurat, 

terintegrasi, efektif dan efisien. Berbeda dengan tiga model lainnya, model ini 

menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal  didalam melakukan 

perancangan sistem pengukuran kinerjanya. Peranan stakeholder tidak hanya 

pemegang saham, melainkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan atau 

dipentingkan oleh organisasi seperti konsumen, pegawai, guru, dan lan-lain. 

Faktor orientasi organisasi yang utama adalah ada tidaknya visi, misi dan strategi, 

jumlah stakeholder yang mempengaruhi dan jumlah dan jenis produk yang 

dimiliki yaitu faktor yang menjadi landasan untuk mengkomparasikan faktor 

kondisi objektif dengan model IPMS (Moeheriono, 2012). 

 Integrated Performance Measurment System (IPMS) merupakan sistem 

pengukuran kinerja yang dibuat di centre of strategic manufacturing, dengan 

tujuan mendeskripsikan dalam arti yang tepat bentuk dari integrasi. Efektif dan 

efisien sistem pengukuran kinerja, Dari perhitungan % pencapaian KPI kemudian 

akan dibandingkan dengan klasifikasi yang telah di tetapkan sebagai berikut: 

(Hendrastuti, 2011). 

1. < 50 %                = Tidak Terpenuhi  

2. 50 % - < 75 %    =  Cukup Terpenuhi 

3. 75 % - < 100 %  = Terpenuhi 
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Model IPMS membagi level menjadi empat tingkatan yaitu: (Hendrastuti, 

2011). 

1. Bisnis Induk 

2. Unit Bisnis 

3. Proses Bisnis 

4.  Aktivitas 

Tingkatan tersebut dapat berupa fisik dan logis yaitu suatu kondisi dimana 

tingkatan tidak bisa dilihat secara fisik dalam organisasi. Level bisnis induk 

menunjukkan bisnis secara keseluruhan yang bisa terdiri dari beberapa unit bisnis, 

dalam hal ini setiap unit bisnis diartikan sebagai satu unit yang merupakan bagian 

dari organisasi. Setiap unit bisnis selanjutnya dapat terdiri dari beberapa proses 

bisnis yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu: 

(Hendrastuti, 2011). 

1. Proses Inti, yaitu proses yang menunjukkan alasan dasar bagi keberadaan 

organisasi. 

2. Proses Pendukung, yaitu proses-proses lain yang ditambahkan dalam 

proses inti, sehingga dalam hal ini proses inti merupakan pemangku 

kepentingan (stakeholder) dari proses pendukung. 

 
Secara skematis pembagian level pada pendekatan Integrated Performance 

Measurment System dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.3 Pendekatan IPMS 
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 Pada keempat level tersebut diatas selanjutnya diidentifikasi indikator 

kinerja kunci (IKK) atau key performance indicators (KPI) berdasarkan 

kebutuhan pemangku kepentingan, eksternal monitor dan tujuan. Beberapa 

tahapan yang dilakukan dalam model IPMS adalah sebagai berikut: (Hendrastuti, 

2011). 

1. Identifkasi kebutuhan dari masing-masing stakeholder 

2. Menentukan metode perhitungan masing-masing  

3. Menentukan indikator kinerja kunci (IKK) atau key performance indikator 

(KPI) 

4. Melakukan Validasi KPI 

Validasi KPI dilakukan oleh pihak perusahaan karena dianggap mereka 

yang mengetahui apakah KPI yang telah disusun sudah mewakili kondisi 

nyata perusahaan/instansi atau tidak. Penentuan validasi KPI ini dilakukan 

untuk mendapatkan KPI yang benar-benar merepresentasikan kinerja 

masing – masing stakeholder dan objectives perusahaan. 

 
3.6 Kebutuhan Stakeholder 

Stakeholder adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan 

hubungan, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung terhadap suatu 

organisasi. Pada tiap-tiap level bisnis (organisasi) harus diketahui siapa saja 

stakeholder nya atau pemangku kepentingan pada bisnis (organisasi) tersebut. 

Selanjutnya diidentifikasikan permintaan atau keinginan mereka terhadap bisnis 

yang diistilahkan dengan kebutuhan stakeholder. Stakeholder dapat meliputi: 

pemegang saham/pemilik, lingkungan sosial, pegawai atau karyawan, pemerintah 

atau instansi lain (Hendrastuti, 2011).  

 


